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دادستان همدان خبر داد:
 بررسی آتش سوزی آرامگاه 

استر و مردخای

دادستان همدان گفت: پرونده آتش سوزی آرامگاه 
استر و مردخای مقبره مقدس یهودیان در همدان، 
در دست بررسی اســت و هنوز به نتیجه مشخصی 
نرسیده ایم. حسن خانجانی در گفتگو با ایسنا افزود: 
جزئیات این پرونده مشخص نیست و کسی در رابطه با 
آتش سوزی دستگیر نشده است.  برخی مدعی شده اند 
که چندی پیش گروه هایی با تجمع در مقابل این اثر 
تاریخی و آرامگاه مقدس یهودیان، تهدید کرده  بودند 
اگر اسرائیل دست به تخریب مسجداالقصی بزند، این 

آرامگاه را تخریب می کنند.
    

 انتقاد معاونت زنان از یک شرط 
مردساالرانه

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون 
رئیس جمهور در امور زنــان و خانواده ضمن انتقاد 
از ضرورت اخذ رضایت شــوهر برای محل خدمت 
زنان پذیرفته شده در آزمون دستیاری رشته های 
تخصصی دندانپزشکی گفت: در صورتی که در موقع 
اجرای تعهد خدمت در برابر وزارت بهداشت، رضایت 
عملی شــوهر و همکاری و تعامل و درک صحیح و 
منصفانه از شرایط همسر پزشــک، فراهم نشود، 
بالطبع زن ناگزیر به انتخاب یکی از دو تعهد، در عرصه 

خانوادگی یا حرفه ای می شود.
چند روز پیش انتشــار خبری درباره لزوم اخذ 
رضایت همسر برای آزمون دستیاری دندانپزشکی 
در رسانه ها، واکنش برانگیز شد، گرچه دبیر شورای 
آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت 
این موضوع را جدید ندانســت و آن را پروپاگاندای 

رسانه های خارجی عنوان کرد.
    

درخواست بازنشستگی 
غیرحضوری شد

به منظور کاهش مراجعات غیرضروری، افزایش 
رضایتمندی مخاطبان و همکاران و همچنین توسعه 
خدمات غیرحضوری بیمه شــدگان، امکان ارائه 
درخواست بازنشستگی عادی در سامانه خدمات 

غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی فراهم شد.
به گزارش ســازمان تامین اجتماعی، از بیست 
و یکم اردیبهشــت مــاه امکان ارائه درخواســت 
بازنشستگی عادی در سامانه خدمات غیرحضوری 
 eservices.tamin.ir این سازمان به نشــانی
فراهم و بیمه شدگان می توانند با ورود به سامانه با 
کدکاربری و رمز عبور اختصاصی، از طریق گزینه 
درخواست بازنشستگی نسبت به تکمیل اطالعات 

و ارسال درخواست اقدام کنند.
    

  قیمت مصوب ماسک های 
 N۹۵ سه الیه و

مدیرکل اداره تجهیزات و ملزومات پزشــکی 
سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس مصوبه در ستاد 
کرونای وزارت صمت برای ماســک های سه الیه   

قیمت مصوب ۱۶۰۰ تومان تعیین شد. 
به گفته سید حسین صفوی،  قیمت ماسک های 
N۹۵هم با توجه به کیفیت تولید آن از حدود ۴۵۰۰ 

تومان شروع و نهایتا تا ۱۵۵۰۰ تومان خواهد بود.
    

تبلیغات کلیه فروشی برچیده شد
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان از انجام 
۱۰۷۸ اهدای عضو در کشور خبر داد و در عین حال 
گفت: در سال گذشته میزان پیوند کلیه از افراد مرگ 

مغزی افزایش یافته است.
کتایون نجفی زاده گفت: قبــال امکان این 
وجود داشت که یک اهداکننده زنده، داوطلبانه 
یا با پرداخت هزینه بخواهد کلیه اهدا کند، اما 
در حال حاضر تخصیص کلیــه از افراد زنده با 
وزارت بهداشت اســت. یعنی کسی نمی تواند 
بگوید من می خواهم کلیه ام را به فالن فرد خاص 
اهدا کنم،به جز دهنده فامیل. نتیجه این شده 
که اطالعیه های روی دیوارها و سایت ها دیگر 

به درد نخورد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

براســاس تازه تریــن داده هــای 
اعالم شده از ســوی مرکز آمار ایران، 
میانگین شــاخص فالکت در کشور 
تا پایان ســال ۹۸ بــه ۴۵.۵ درصد 
رسید، رقمی که گفته می شود بدترین 

وضعیت در 2۴ سال اخیر است.
شــاخص فالکت مجموعی است 
از نرخ بیــکاری و نرخ تــورم. عددی 
که می توان براســاس آن برآوردی از 
وضعیت اقتصــادی و اجتماعی یک 

کشور داشت. 
نگاهی به وضعیت شاخص فالکت 
در ســال های مختلف نشان می دهد 
که بعد از ســال ۹2، با روی کار آمدن 
حسن روحانی و تالش های دولت او 
برای برقراری برجام، شاخص فالکت 
آرام آرام به سمت کاهش پیش رفت 
و از عدد ۴۵.۱ درصد به 2۶.2 درصد 
و حتی پایین تر رســید. اما پس از لغو 
برجام و تشــدید تحریم ها در ســال 
۹۷ این شــاخص دوباره رشد کرد. به 
طوری که شــاخص فالکــت با ادامه 
مسیر افزایشی اش به ۴۵.۵ درصد تا 

پایان سال ۹۸ رسید.
گرچه به نظر می رسد این اعداد و 
ارقام برآیند وضعیت اقتصادی کشور 
باشــد، اما آثار و تبعات آن را می توان 
بر ســالمت اجتماعی کشور، امید به 

زندگی و سرمایه های اجتماعی دید.
افزایــش میــزان مهاجــرت، 
افزایــش بی اعتمــادی نســبت به 
تصمیم گیری هــای دولــت، عــدم 
مشارکت در فعالیت های اجتماعی، 

عــدم همــکاری در پروژه های ملی، 
افزایش اعتراضــات عمومی، افزایش 
اختالفات خانوادگی، کوچکتر شدن 
سبد اجتماعی و آموزشی و بهداشتی 
خانواده و هزاران مورد ریز و درشــت 
دیگر تبعات روانــی فراوانی بر جامعه 
خواهد گذاشــت که به نظر می رسد 
نمی توان آثار آن را به همین راحتی تا 
سالیان سال از روح و روان مردم زدود.

 امید به زندگی در تیررس
طبق گزارش سال 2۰۱۹ سازمان 
ملل متحد، شاخص »امید به زندگی« 
یا همان متوسط طول عمر در ایران، 
برابر با ۷۶.3۵ ســال است، رقمی که 
در میان کشورهای منطقه قابل توجه 
بوده و در طی چند دهه اخیر رشــد 
قابل توجهی داشته است. اما به عقیده 
پژوهشــگران اقتصادی و اجتماعی، 
این جایگاه بســیار متزلزل اســت و 
نرخ فالکــت می تواند آثار منفی خود 
را بر شــاخص »امید بــه زندگی« بر 

جا بگذارد.
در همین باره ابوالقاسم گل خندان، 
پژوهشــگر علوم اقتصادی براساس 
پژوهشــی که در این باره انجام داده 
می گویــد: »یک درصــد افزایش در 
شــاخص فالکت، امید به زندگی را 
در بلندمــدت 2۷ درصــد کاهــش 

می دهد«.
تورم و بیکاری از مجاری مختلفی، 
می توانند سالمت و امید به زندگی را 
تحت تاثیر قرار دهند. تورم باالتر، رفاه 
و رضایت از زندگی را کاهش می دهد و 
کاهش رفاه منجر به ناتوانی خانوارها 
در تامیــن مخارج مصرفــی از جمله 
مخارج بهداشت و سالمت خواهد شد. 
در حالی که  افزایش تــورم می تواند 
منجر به گران تر شدن کاالها و خدمات 

پزشکی شــود، نرخ بیکاری باال نیز، 
دولت را درگیر سیاست های مربوط 
به کاهش بیکاری کرده و در مقایسه 
با قبل، از توجه به هزینه های سالمت 
بازمــی دارد و در نتیجــه هزینه های 

عمومی سالمت کاهش می یابد. 
گل خندان می گویــد: »افزایش 
در نرخ تورم به عنــوان یکی از اجزای 
اصلی شاخص فالکت، رفاه و رضایت 
از زندگی را کاهش می دهد و کاهش 
رفاه منجر بــه ناتوانــی خانوارها در 
تامین مخارج مصرفی از جمله مخارج 
بهداشت و سالمت خواهد شد. افزایش 
تورم می تواند منجر به گران تر شدن 
کاالها و خدمات پزشــکی شده و این 
موارد منجر به کاهش امید به زندگی 

افراد جامعه می شود«. 
آینده هراسی 

یــش تــورم فقــط بــه  فزا ا
اقتصاد محــدود نمی شــود و اغلب 
ناهنجاری هــای اجتماعــی معلول 
همین موضوع اســت. بســیاری از 
کارشناســان معتقدند تورم های پی 
در پی در ســال های اخیر بیش از هر 
چیز یک حس عمومی را در میان مردم 
افزایش داد و آن هم آینده هراســی 
اســت. تورم با افزایش نابرابری، ظن 
گروه های پایین درآمدی را نسبت به 
بی عدالتی و نداشــتن سهم در ثروت 
عمومی تشــدید می کند و ســطح 
همکاری ملت برای پیشــبرد اهداف 

دولت را به حداقل می رساند. 
افزایش تورم موجب شکل گیری 
نوعی آینده هراســی نیز می شود به 
گونه ای که مــردم نگران این موضوع 
هســتند که فردا چه خواهد شــد و 
آینده شغلی و زندگی آنها چگونه رقم 
خواهد خورد. براســاس آمار سازمان 

جهانی کار و بانک جهانی ۴2 درصد 
از ایرانیان اشتغال آسیب پذیر دارند و 
سایه آسیب های شغلی و بیکاری را بر 

سر خود احساس می کنند.
 مشکالت روانی جامعه

اما تبعــات این همــه در افزایش 
مشــکالت روانی جامعه  نیز خود را 
نشــان می دهد. چنانکه در سال های 
اخیر، گاه و بیگاه روانشناسان نسبت 
به افزایش چشمگیر مشکالت روانی 
در کشور هشــدار داده اند. آمارهای 
رسمی وزارت بهداشت نشان می دهد 
که 23.۴درصــد جامعه از اختالالت 
روان رنج می برند و ۱2درصد مردان 
و ۱۶درصــد زنــان کشــور مبتال به 
افسردگی هستند. اما آسیب شناسان 
اجتماعی معتقدنــد این آمار چندان 
درست نیســت و واقعیت اختالالت 
روانی در جامعه عددی بیشتر از این 
است. با این حال این آمارها در تهران 
با بیــش از ۱۰میلیــون نفر جمعیت 
جدی تر اســت آنچنان که پایتخت با 
بیشترین آمار نزاع و درگیری درکشور 

روبرو است. 
در ایــن میان مســئوالن وزارت 
بهداشت و آسیب  شناسان اجتماعی 
بر ایــن موضــوع توافــق دارند که 
بحران های اقتصادی، آســیب های 

اجتماعی را افزایش می دهد. چندی 
پیش، علی اســدی، معــاون دفتر 
ســالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت، با اعالم آمار و ارقام 
مبتالیان به اختــالل روانی درباره 
دالیل بروز آن گفت: »در بحران های 
اقتصادی ممکن اســت آسیب های 
اجتماعی افزایش یابد و اصوال رابطه 
مســتقیمی در افزایش یــا کاهش 
آســیب های اجتماعی با مولفه های 
اقتصــادی و اجتماعــی موجود در 
جامعه اســت. طبیعتا مشــکالت 
اقتصــادی اثر منفی روی ســالمت 

روان مردم جامعه دارد«.
تشــدید مشــکالت اقتصادی 
دوره ای ممکن اســت در هر جامعه 
و کشــوری رخ دهد و ایــن رخداد 
به خــودی خود موضــوع عجیب و 
باورنکردنی نیســت. مــرور تاریخ 
گذشته بســیاری از جوامع از جمله 
کشور خودمان نشان می دهد که هر 
جامعه در مقطعی از تاریخی ممکن 
اســت در بحران هایی، چون تورم یا 
رکود اقتصادی گرفتار و بعد از مدتی 
از این شرایط ســخت خارج شود. 
اما به گفته روانپزشــکان  مشکالت 
اقتصادی جبران می شود، اما تبعات 

اجتماعی آن غیرقابل جبران است.
در همیــن بــاره دکتر حســین 
خطیبی، روانپزشــک و عضو پیوسته 
انجمن روانشناســی اجتماعی ایران 
در رابطه با پیامد هــای وضع موجود 
می گویــد: »فشــار های اقتصادی 
مستقیم بر سالمت روان شهروندان 
اثر منفی خواهد گذاشــت و اگر این 
مشکالت از یک عدد مشخص بیشتر 
شود، بســته به میزان تحمل افراد به 
افزایش استرس، افسردگی و آسیب 
دیدن ســالمت روان منجــر خواهد 

شد«.
به گفته او بروز هرگونه خســارت 
روانی برای شــهروندان به واســطه 
مشــکالت اقتصادی و محیط کار به 
خانه منتقل خواهد شــد و همسر و 
فرزندان را نیــز درگیر بحران خواهد 
کرد. خشــونت، نزاع، افســردگی از 
جمله آثار اولیه ای است که محیط های 
خانوادگی را متأثر و کانون خانواده را 
به عنوان اصلی ترین پایگاه اجتماعی 

متضرر خواهد کرد.
از سوی دیگر فشارهای اقتصادی 
به ویژه در مورد قشرهای مستضعف 
و کسانی که قدرت خریدشان کاهش 
یافته است، بار روانی سنگینی را به 
همراه خواهد داشت که از محیط کار 
به محیط خانــواده و جامعه منتقل 
می شود و آسیب هایی چون طالق، 
اعتیــاد، ســرقت و... را در جامعه 

تشدید می کند.

فقر فرهنگی در پِس فقر اقتصادی
از ســوی دیگر برخی کارشناسان 
معتقدند زمانی که نیازهای اساســی 
و پایــه جامعه همچون معیشــت یا 
مســکن و ســرپناه تامین نشــود یا 
به خطــر بیافتد، جامعه از ســطوح 
باالتر نیاز، از جمله مســائل فرهنگی 
و اجتماعی صرف نظــر می کند و این 
موضوع در درازمدت آثــار فرهنگی 
ناخوشــایندی در کشــور بــه جای 
می گذارد. آثاری که به مرور زمان به 
عادات همیشگی یک جامعه تبدیل 
خواهد شد و افراد آن مجبورند خود را 
با این عادات و قواعد نانوشته تطبیق 

دهند.
در همیــن باره حمیــد دهقانی، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان 

معتقد است: 
»جامعه ای که مشکالت معیشتی 
دارد از اوقات فراغت، روابط عاطفی، 
روابط اجتماعی، دورهمی و مهمانی، 
سینما و تئاتر و دیگر نیازهای انسانی 
گذر کرده و سبد اجتماعی و آموزشی 

خانواده کوچک یا حذف می شود«.
او کمتــر شــدن منابــع و بروز 
مشکالت معیشــتی را موجب رقابت 
شدید می داند و به ایســنا می گوید: 
»این رقابت می تواند ناعادالنه باشد. 
در حقیقت ارزش ها و اصول انســانی 
کاهش پیــدا می کند. در شــرایطی 
که ثبات اقتصــادی وجود ندارد افراد 
حسابگر می شــوند و این حسابگری 
به روابــط و ســرمایه های اجتماعی 
آسیب می زند. مفهومی که می تواند 
از آن برای شــرایط امروز اســتفاده 
کرد، الیناســیون یا از خود بیگانگی 
است. در شرایط الیناسیون اجتماعی 
افراد بدون در نظر گرفتن ارزش های 
اخالقی و انسانی به شدت به نیازهای 

پایه ای خود فکر می کنند«.
به اعتقاد او جامعــه ای که درگیر 
الیناســیون اجتماعــی می شــود 
شهروندانی بی روح و مسخ شده دارد. 
چنیــن جامعه ای دیگــران اهمیتی 
ندارنــد و همه حاضر هســتند برای 
رسیدن به اهداف خود هر کاری انجام 
دهند. نوعی زرنگی ناکارآمد شــکل 
می گیرد و افراد اجتمــاع برد خود را 

درگرو باخت دیگری می بینند.

شاخص فالکت در ایران به باالترین حد خود در 24 سال گذشته رسید

ناامیدی و آینده هراسی به روایت آمار

خبر

در حالی که مسئوالن بهداشــتی کشور همچنان در 
خصوص وضعیت وخیم ابتال به کرونا در استان خوزستان 
هشــدار می دهند، اوضاع عمومی کشور را تحت کنترل و 

مطلوب ارزیابی می کنند. 
دیروز سخنگوی وزارت بهداشــت با اعالم شناسایی 
۱۷۵۷ بیمار جدید کووید۱۹ در کشــور در 2۴ ســاعت 
گفت: بعد از ۷۰ روز، موارد فوتی روزانه به کمتر از ۴۰ مورد 

رسیده است.
کیانوش جهانپور با بیان اینکه از 2۶ تا 2۷ اردیبهشت 
۱3۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار 
و ۷۵۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شدند و در همین بازه زمانی  3۵ نفر در اثر این بیماری جان 
خود را از دســت دادند، گفت: مجموع جان باختگان این 
بیماری در کشــور به ۶ هزار و ۹3۷ نفر و مجموع بیماران 
شناسایی شده کووید۱۹ در کشور  از ابتدا تاکنون به ۱۱۸ 

هزار و 3۹2 نفر رسیده است.
از بین مبتالیان جدید، 32۵ مورد بســتری و ۱۴32 

مورد سرپایی و از افراد در تماس با مبتالیان بودند.
در حالی کــه تاکنون ۹3 هزار و ۱۴۷ نفــر از بیماران، 

بهبود یافته و ترخیص شده اند، سخنگوی وزارت بهداشت، 
ایران را جزو پنج کشــور اول با باالتریــن بهبودیافته این 
بیماری در دنیا می داند. گرچه 2۷۱۶ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ همچنان در وضعیت شدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
وضعیت خوزستان همچنان قرمز است

جهانپور گفت: با وجود روند مدیریت شده بیماری در 
کشــور، اما به هیچ وجه در وضعیت عادی این بیماری به 
سر نمی بریم. هیچ کجای جهان و از جمله ایران وضعیت 
عادی با این ویروس ندارد. البته در اغلب شهرستان های 
استان خوزستان وضعیت را حتی فوق العاده اعالم کردیم. 
بنابراین رعایت بهداشــت فــردی و اجتماعی کماکان با 
جدیت باید تداوم یابد تا بتوانیم به مســیر مهار بیماری 
نزدیک شــویم. بنا برگزارش های رسیده از خوزستان نه 
تنها ظرفیت تخت ها تکمیل شــده بلکه در کف ســالن و 
صندلی ها هم جای وجود ندارد و شــمار بیماران بسیار 
باالست و برای انتقال بیماران به بیمارستان های دیگر از 

آمبوالنس های اتوبوسی استفاده  می شود.
با وجود تاکیدات فراوان اســتانداری و دانشــگاه علم 

پزشکی جندی شــاپور پروتکل های قرنطینه در سطح 
شهر جدی نیست و شهروندان اعتنایی به هشدارها ندارند.
پیش بینی افزایش شدت کرونا در پاییز و زمستان

از سوی دیگر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
با بیان اینکه بر اساس پیش بینی  سازمان بهداشت جهانی 
احتماال اوضاع کرونا در پاییز و زمستان بدتر خواهد بود، 
گفت: پیش بینی های ما قطعی نیســت، ولی پیش بینی 
سازمان بهداشــت جهانی این اســت که اوضاع کرونا در 
پاییز بدتر از خرداد و تابستان خواهد بود. این مطرح ترین 
پیش بینی با شــانس ۵۰ تا ۷۰ درصدی اســت که البته 

ممکن هم هست به وقوع نپیوندد.
فعالیت باشگاه های ورزشی انفرادی

در پی جلســه دیروز ســتاد ملی مقابله با کرونا، وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در نامه ای به وزیر 
ورزش و جوانان اعالم کرد: پیرو مصوبه بند ۹ هجدهمین 
جلســه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونــا مورخ ۱۴ 
اردیبهشــت ۹۹ فعالیت باشگاه های ورزشــی انفرادی 
و غیرگروهی که ارتبــاط فردی زیادی نــدارد با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی برای کلیه شهرها مجاز است.

 بیماری کاوازاکی ربطی به کرونا ندارد
کاوازاکی یک بیماری مربوط به کودکان زیر۵ ســال 
است که این روزها فراوان  با کرونا اشتباه گرفته می شود. 
در همین باره عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: بیماری 

کاوازاکی جدید نیست و ربطی به کرونا ندارد.
مسعود مردانی گفت که این بیماری از ۵۰ سال گذشته 
وجود داشته و مردم نگران نباشــند؛ کاوازاکی ربطی به 
کرونا ندارد و فقط عالیم آن ها مانند تب و گلو درد شبیه هم 
است، اما اگر در ابتدا و مراحل اولیه تشخیص داده شوند، 
پزشکان می توانند آن را درمان کنند و کودکان بدون هیچ 

مشکلی بهبود یابند.
این روزها در برخی شبکه های اجتماعی شایعه ای در 
مورد رابطه کرونا و کاوازاکی شــکل گرفته و نگرانی های 

بسیاری را در مردم ایجاد کرد.

کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور، وضعیت وخیم در خوزستان

آمارهای رسمی وزارت 
بهداشت نشان می دهد 
که 23.4درصد جامعه 
از اختالالت روان رنج 

می برند و 12درصد مردان و 
16درصد زنان کشور مبتال 

به افسردگی هستند

تورم باال، رفاه و رضایت از 
زندگی را کاهش می دهد و 

کاهش رفاه منجر به ناتوانی 
خانوارها در تامین مخارج 

مصرفی از جمله مخارج 
بهداشت و سالمت خواهد 

شد
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